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   De Kliniek 2    

Opkomst 
Christian Deterink 

 

 

Raso van Kaam had het meisje precies waar hij haar wilde hebben. Ze lag half onder hem, 

volledig weerloos, en ze had nog geen idee wat er allemaal zou gaan gebeuren. Alsof ze het 

noodlot tot in het uiterste tartte, trok ze Raso op zich toe en kuste hem hartstochtelijk.  

"Oh, lieverd…", zuchtte ze. 

Raso zoende haar passievol en bewoog zijn lijf dicht tegen het hare aan. Langzaam bewoog zijn 

hoofd naar haar beneden en passievol kuste hij haar dunne en slanke hals. Haar dunne melkwitte 

huid beroerde hij met zijn tong en aan haar gekreun meende hij af te leiden dat ze het lekker 

vond. Als ze maar had geweten dat hij in feite bezig was een goede ader te zoeken.  

Het meisje werd opgewonden en hijgde van genot. Toen ze haar hoofd zo ver als ze kon naar 

achteren bewoog, wist Raso dat het moment gekomen was. Hij ontblootte zijn tanden en rukte in 

één keer het vlees van haar hals open. Het bloed kwam ongelooflijk snel, en in grote 

hoeveelheden. Het besmeurde zijn hele gezicht. Maar het deerde Raso niet en hij dronk gulzig. 

Het meisje bewoog onder hem, maar nu was het niet uit genot, maar uit doodsangst. Ze begon te 

gillen, totdat Raso het geluid smoorde door een hand op haar mond te leggen. Ze probeerde 

wanhopig onder hem vandaan te komen. Maar Raso was veel te sterk. Haar pogingen tegen te 

stribbelen waren niet meer dan zwak en futiel. Hij had het gevoel dat haar gebrek aan fysieke 

weerstand in feite een aanmoediging was: ze stelde haar lijf belangeloos geheel aan hem ter 

beschikking.  

En dus dronk Raso, tot ver nadat haar tegenstribbelende lichaam uiteindelijk slap was geworden.  

 

Tien minuten later liep Raso alweer ontspannen over de Korenmarkt, midden tussen de menigte: 

de sjokkende en slenterende massa die zo kenmerkend was voor een zonnige zaterdagmiddag. De 

onwetende massa, dacht Raso. 

Hij had het meisje geslachtofferd in een leegstaand pand in de binnenstad van Arnhem. Ze had 

hem spannend en opwindend gevonden: die moeilijk te plaatsen vrijbuiter, die met haar wilde 

vrijen op zo'n rare plek. Raso glimlachte om haar naïviteit. Het verlaten pand was een uitgelezen 

plaats voor hem geweest: niet alleen was er een kleine kans dat hij daar betrapt werd, hiernaast 

had hij hier alle gelegenheid gehad zich weer toonbaar te maken en de vlekken van bloed op zijn 

kleding weg te wassen. 

Raso voelde zich zoals altijd, vlak na een goede Voeding: ongelooflijk vitaal en enorm sterk, alsof 

hij de hele wereld aan kon. Hij voelde zich kortom gelukkig. Aan het meisje, dat hij dood had 
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achtergelaten, dacht hij al niet meer, ze was niet relevant meer. Dat hij iemand had gedood 

deerde hem niet. En het kwam niet in hem te denken aan het verdriet dat hij had veroorzaakt: het 

meisje had ongetwijfeld ouders gehad, familie en vrienden, die om haar hadden gegeven. Het was 

allemaal irrelevant. 

"Raso", hoorde hij opeens ergens in de menigte. Hij keek om en zag de jongen die hem bij zijn 

naam had aangesproken. Raso herkende hem eerst niet, tot langzaam maar zeker enkele beelden 

zijn herinnering binnendropen. Het was een oude studiegenoot van hem, hoe heette hij ook al 

weer? Martin; dat was het inderdaad. 

"Raso, lang niet gezien!", zei deze terwijl hij haastig dichterbij kwam. Uiteindelijk stond hij 

hijgend voor hem. 

"… Ik had niet gedacht je ooit nog te zien", stamelde Martin opnieuw, "je was zo plotseling 

verdwenen…" 

Raso haalde ongeïnteresseerd zijn schouders op. 

"Waar heb je gezeten, man?", vroeg Martin. 

"Hier en daar", bromde Raso. 

Martin legde een hand op Raso's arm en zei snel: "Je hebt ons echt angst aangejaagd, Raso, zelfs 

je ouders wisten niet waar je gebleven was. Ze waren radeloos…" 

"Ik ben met andere dingen bezig", zei Raso kortaf. Hij irriteerde zich aan dit onverwachte 

gesprek. Het was een onwelkome verstoring van zijn dagelijkse routine. 

Martin keek Raso, enigszins verbaasd om dit antwoord, onderzoekend aan.  

"Je bent anders geworden", constateerde hij tenslotte, "je kleren, nee, alles…" 

Raso wist dat zijn dure zwarte driedelige pak afweek van de vrijetijdskleding die hij in zijn 

studententijd had gedragen. Maar wat maakte dat uit, hij dacht nauwelijks nog terug aan die tijd, 

en als hij het deed was het met een gevoel van … bijna schaamte. Te bedenken dat hij zelf ooit 

ook als zo'n gewoon burgermannetje had geleefd. Walgelijk… 

"Luister, ik moet door", zei Raso en hij draaide zich van Martin weg. 

"Ma-maar", riep Martin protesterend met hoge stem, terwijl hij hem bij de schouder pakte, "Waar 

woon je tegenwoordig? Wat doe je? Wat kan ik tegen je ouders zeggen?" 

Raso draaide zich weer om, nu echt geïrriteerd, "Niets!", beet hij Martin toe, terwijl hij hem 

dreigend in de ogen keek, "En donder nou op!" 

Er verscheen angst in Martin's ogen, en hij trok snel zijn arm weg van Raso's schouder. Raso 

draaide zich om en liep snel en beslist weg. 

Hij keek niet om. 

 

Op weg naar de kliniek overdacht hij zijn gesprek met Martin. Dat mensen zich blijkbaar zorgen 

om hem maakten, dat zijn ouders radeloos waren. Maar het raakte hem allemaal niet. Laat die 

onwetenden zich maar zorgen maken, dacht hij, wat maakte het uit. Het enige dat van belang 

was, was zijn leven, en dat bevond zich nu in een stroomversnelling. Zijn leven was opwindend 

geworden, groots en extatisch, dat was wat telde. Al het andere leidde maar af en was irrelevant. 
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Nog voor Raso de kliniek bereikt had, had hij zijn goede humeur teruggevonden. Met plezier 

dacht hij terug aan de laatste twee maanden. Wat er allemaal was gebeurd, welke verrukkingen 

hadden plaatsgevonden. Toen hij eenmaal Red Dragon Medical Services bereikt had, vertoonde 

zijn gezicht een brede glimlach. Hij probeerde het niet te verbergen, bij de Kliniek mochten ze 

best weten dat hij genoot van zijn nieuwe leven als vampier en het uitstekend naar zijn zin had. 

Het maakte allemaal niet uit. Zolang de mensen in de Kliniek maar niet wisten van de wilde 

nachten en soms ook dagen die hij had gehad. Van de mensen die hij had veroverd en 

leeggezogen had. Van al het levende bloed waarmee hij zich Gevoed had... 

 

Raso groette kort de receptioniste en schoot met haastige tred de gang in die naar zijn 

werkvertrekken leidde. De figuur die zich uit het halfduister van de altijd schemerige hal 

losmaakte had hij daarom pas laat in de gaten. Het was Moneta. Hij besefte dat hij de laatste 

dagen in het geheel niet meer aan haar had gedacht. 

"Moneta!", zei Raso op bijna joviale toon. Zichzelf horend moest hij toegeven dat de blijheid in 

zijn stem heel kunstmatig leek.  

"Raso, jongen", groette zij terug terwijl ze op hem toeliep. 

Raso kan niet anders dan blijven staan, alhoewel hij liever was doorgelopen. Hij meed Moneta de 

laatste tijd liever, ongeveer vanaf het moment dat ze een aantal knallende ruzies met elkaar 

hadden gehad.  

Moneta bleef voor hem staan en keek hem peilend, bijna onderzoekend aan. "Zo, jij ziet er fris en 

fit uit vandaag!", zei ze tenslotte. Het leek een onschuldige opmerking op de vroege ochtend, 

maar Raso voelde meteen dat er meer achter zat; daarvoor kende hij haar te goed. 

"Tja, gaat wel", antwoordde hij dan ook ontwijkend. 

"Iets bijzonders gehad?", vroeg Moneta weer. 

"Oh, nee hoor, gewoon een suffe avond, thuis achter de buis…" 

"Thuis ja", zei Moneta, "Bevalt je nieuwe woning, trouwens?" 

Hoorde hij daar een zweem jaloezie? Raso meende van hem. Hij had al wel gedacht dat Moneta 

spijt had van de ruzies die ze had ontketend en die er uiteindelijk voor had gezorgd dat ze uit 

elkaar waren gegaan. Twee maanden waren ze bij elkaar geweest, vanaf zijn Geboorte, en in die 

tijd hadden ze onmiskenbaar een hartstochtelijke, ongeremde en bewogen relatie gehad. Raso 

wist zeker, dat ze, ondanks de meningsverschillen, heimelijk maar al te graag wilde dat hij bij 

haar terugkeerde.  

Maar dat zat er voorlopig niet meer in. Raso grijnsde en zei: 

"Perfect. Julia is een schatje, die zorgt dat ik niets tekort kom." Julia was zijn nieuwe huisgenoot. 

De subtiele hint die in zijn woorden besloten lag, was bewust bedoeld Moneta te kwetsen. 

Maar zij liet niets merken en knikte zakelijk, "Mooi. Kom je vanavond ook op de vergadering 

van de Kliniek?"  

Ze bedoelde de Gemeenschap der Vampiers, natuurlijk. Raso zuchtte vermoeid: 

"Nee, ik denk het niet. Ik heb belangrijker dingen te doen…" 
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De blik in Moneta's ogen was bestraffend: "Je weet toch wel hoe belangrijk de Kliniek voor ons 

is…?" 

Begint ze weer?, dacht Raso vermoeid. Alsof dat uitgezakte zootje hem ook maar een greintje 

interesseerde… 

"Ja, ja, tuurlijk…" 

Moneta keek alsof ze hem niet geloofde. Ze wilde weer wat zeggen maar hapte haar woorden op 

het laatste moment in. Vervolgens schudde ze haar hoofd, draaide zich om en liep weg. 

"Ik hoop dat je weet waar je mee bezig bent, Raso", zei ze in het weggaan. Raso liet die vraag 

onbeantwoord en keek haar na. Toen ze om een hoek uit het zicht was verdwenen, krulden zijn 

mondhoeken zich in een lach. Wat een suf wijf! Hij besefte eens te meer dat het verstandig was 

geweest om met Moneta te breken; ze had hem alleen maar beperkt in zijn mogelijkheden. 

Zijn onbeperkte mogelijkheden… 

 

Goed geluimd vervolgde hij zijn weg naar zijn tandartspraktijk. Sinds hij werkte in de kliniek, 

runde hij deze praktijk in zijn eentje, als opvolger van Gheorghe Szella. Maar dr. Szella was niet 

meer in de Kliniek, dacht Raso spottend. De arme man had zich immers niet kunnen beheersen 

en had zich voor het oog van de mensen van de gemeenschap misdragen. Hij had de belangrijkste 

regels gebroken van de Gemeenschap der Vampiers, oftewel de Kliniek dus, gebroken. En hij had 

de zwaarste straf gekregen die op een dergelijke vergrijp gegeven kan worden: de verbanning. 

Tja, de Kliniek. Raso was natuurlijk bij het proces geweest waar dr. Szella veroordeeld was en hij 

had zich al meteen verbaasd over al die oude en uitgedoofde mensen van de Kliniek en de strenge 

regeltjes die ze zichzelf oplegden. Wat een stelletje ingeslapen figuren. Wat had dr. Szella nou 

goed beschouwd fout gedaan? Hij had zich proberen te Voeden. Nou en, dat is toch wat vampiers 

doen? Raso had het allemaal maar een deprimerende vertoning gevonden en was blij dat hij nog 

niet zo was. Hij was nog fris, jong en enthousiast. 

 

Hij opende het slot op de deur van zijn praktijk en installeerde zich in de comfortabele stoel in 

zijn werkkamer. Hier nam hij snel de agenda door en hij zag dat het een drukke dag zou worden. 

Maar liefst zes mensen kwamen langs voor de periodieke bijslijping van hun hoektanden. 

Weliswaar bijzonder maar ook weinig enerverend werk dat Raso al ontelbare malen had gedaan. 

Verder waren er ook nog de gebruikelijke tandarts-behandelingen zoals gaatjes boren en 

tandsteen verwijderen. 

Raso sloeg zijn agenda dicht en ging aan het werk. Tevreden bedacht hij dat hij tijdens alle 

weinig spannende activiteiten van vandaag genoeg tijd had om zijn avonturen van gisteravond 

nog weer eens de revue te laten passeren.  

En om nieuwe te bedenken natuurlijk… 

 

In de middagpauze liep Raso Quentin tegen het lijf. Quentin was één van de betere vrienden van 

hem binnen de Gemeenschap. Hij was tenminste niet zo… burgerlijk. Ergens gloorde nog een 
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restje wellust en drang in hem, wist Raso. En hij was al een tijd bezig om die emoties verder aan 

te wakkeren. 

"Zo, je ziet er goed uit vandaag", vond Quentin, terwijl hij zijn tanden in een broodje dik belegde 

rosbief zette. 

"Dat zeggen er meer vandaag", grijnsde Raso tevreden.  

"Wanneer kom je weer eens langs bij de bloedtransfusie?", vroeg Quentin. 

Raso haalde zijn schouders op, "Als ik weer zin heb aan een Voeding." Raso zei er niet bij dat hij 

de bloedtransfusies vreselijk vond. Waarom zou je genoegen nemen met oud, levenloos bloed, als 

er ook verse te vinden was. Je ging toch ook thuis geen kliekjes eten als je in het eethuis verderop 

verse biefstuk kon krijgen? 

"Raso", Quentin legde nu zijn hand op Raso's arm, "Je hebt nu een maand geen Voeding meer 

ontvangen. Zo lang heeft niemand in de gemeenschap het ooit uitgehouden…" 

"Ja en?", vroeg Raso onverschillig. 

"Dat valt op, Raso", zei Quentin nadrukkelijk, "Je kunt niet zo vitaal blijven zonder regelmatige 

Voedingen."  

"Ach, ik ben een stuk jonger dan de meeste hier hoor. Het is de jeugd!", zei Raso triomfantelijk. 

Hij was nog steeds in een opperbeste stemming.  

Quentin knikte, want hij wist dat Raso hiermee een punt had. Raso was nog maar drieëntwintig 

jaar oud. Daarmee was hij absoluut een jonkie. Er liepen soms mensen rond op de kliniek die de 

driehonderd jaar gepasseerd waren. Hijzelf was met 131 levensjaren nota bene nog een relatieve 

jongeling. 

"Dat kan niet het gehele verhaal zijn en dat weet je zelf", snauwde Quentin nijdig. 

Raso glimlachte vrolijk naar hem. 

Quentin zuchtte en boog zich dichter naar hem toe. Dringend maar zachter zei hij: "Luister, 

Raso. De enige reden waarom de Raad je nog niet ter verantwoording heeft geroepen is omdat ìk 

je dossier vervalst heb. Tot nu toe denkt iedereen nog dat je wèl regelmatig je Voeding hebt 

gehad." 

Raso keek Quentin verrast aan. "En waarom heb je dat gedaan?" 

Quentin zuchtte diep, "Omdat ik je wel mag, Raso. Jong elan, begrijp je. Door jou voel ik mezelf 

bijna weer zo jong als jij bent." 

Raso lachte geamuseerd, "Oh? En wat deed jij dan toen je jong was?" 

Quentin antwoordde niet. In plaats daarvan stelde hij voor: "Laten we daar vanavond bij mij 

thuis over praten, ja?" 

Raso knikte en probeerde zijn tevredenheid te verbergen. "Goed", zei hij snel. 

Quentin dronk zijn glas jus leeg en vroeg aan Raso: 

"Zo, en wie denk jij dat Demetrio Petrillio in de Raad gaat opvolgen?" 

"Nou…", begon Raso nadenkend. Het was duidelijk dat het tijd was geworden voor de 

gebruikelijke Small Talk. 
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Die avond belde Raso aan bij Quentin's woning. Hij woonde in een duur appartementencomplex 

in de binnenstad. Quentin deed vrijwel meteen open. Hij was gekleed in een smaakvol ensemble 

van overduidelijk dure en modieuze kleding. Hij zag eruit als de dandy die hij waarschijnlijk 

graag wilde zijn. Quentin had een overduidelijk Slavisch uiterlijk: een lichte huid, donker haar, 

een fikse baardgroei en grote wenkbrauwen. Hij was knap, op zijn manier en zijn sterk 

geprononceerde gelaatstrekken gaven hem een bijzonder krachtige mannelijke uitstraling. Hij 

leek een man van rond de dertig jaar oud. 

"Kom binnen, Raso!" Quentin was duidelijk blij hem te zien. 

Raso trad de woning binnen. Hij was er al vaker geweest dus hij werd niet opnieuw verbaasd 

door de enorme ruimte in het appartement. De woning bevatte een ongelooflijk grote woonkamer 

met aan drie zijden getinte glazen wanden die je in staat stelden uit te kijken op het beste dat 

Arnhem te bieden had. 

"Ga zitten." 

Raso voldeed ook aan dit gebod en zette zich neer op één van de twee vijfpersoonsbanken. 

Peilend keek hij om zich heen. Zijn oog viel al snel op een Russische icoon aan de muur. 

"Hé", zei Raso tegen Quentin, die net vanuit de keuken kwam met twee glazen tomatensap, "dat 

schilderij ken ik nog niet." 

"Dat klopt", zei Quentin terwijl hij zich naast Raso op de bank zette en hem zijn glas 

overhandigde, "dat hangt er pas een dag." 

"Wat is het?"  

"Het is een oud pronkstuk van mij. Het is uniek, alleen al doordat het nu eens een keer geen 

heilige verbeeld, maar Raspoetin, de Russische staatsman." Raso knikte. Hij had gehoord van 

Raspoetin. Hij had behoord tot wat toen de Kliniek was. Jammer dat hij was vermoord want hij 

had hem graag willen ontmoeten.  

"Jammer dat de lijst beschadigd is", vond Raso. 

Quentin lachte, "dat zijn kerfjes die ik er zelf in die tijd in heb gemaakt." 

Raso keek hem vragend aan. 

"Voor elke persoon waarmee ik me heb gevoed één", verklaarde Quentin. 

Raso knikte nu begrijpend en hij probeerde de streepjes te tellen. Zijn schatting was een stuk of 

honderd.  

"Ïndrukwekkend", zei Raso gemeend. Quentin had zo te zien een flink aantal doden op zijn 

conto. 

"Ja, ik was vroeger bijzonder energiek", zei Quentin. 

Raso keek hem licht geamuseerd aan, "hoor ik daar een melancholische ondertoon?" 

Quentin beantwoordde de vraag niet; in plaats hiervan zei hij scherp: "Zoals ik begrijp ben jij ook 

leuk bezig de laatste tijd." 

"Dat heb ik nooit gezegd!" 

"Kom, Raso. Ik ben niet achterlijk!", zei Quentin verontwaardigd, "Hoeveel?" 

Raso gaf niet meteen antwoord. Hij twijfelde of hij dit wel moest zeggen. "Negen", fluisterde hij 

tenslotte.  
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Quentin keek Raso oprecht verbaasd aan. "Was het lekker?", vroeg hij zacht. In zijn ogen las 

Raso de wellust. Raso grijnsde veelbetekenend. Het bleef een tijdje stil. 

"Laten we vanavond samen op pad gaan, Raso…" Hij legde een hand op de zijne; "Laten we ons 

samen voeden." Raso's hart sprong op in zijn keel. Hij had Quentin eindelijk zover gekregen!  

"Weet je wel wat je zegt?", vroeg Raso zacht. 

"Ja", zei Quentin, "bijna zeventig jaar heb ik in het keurslijf gezeten, maar nu móet ik er weer uit, 

wat de consequenties ook zijn. Lust en het goede leven krijgen weer voorrang!" En met deze 

woorden boog hij zich naar Raso toe en kuste hem vol op de mond.  

 

Toen Quentin en Raso die nacht de stad inliepen was hun lust nauwelijks getemperd. Ze hadden 

ongeremde seks met elkaar bedreven en elkaar gevoed, maar dit leek de onwinding alleen maar te 

hebben vergroot. Met ogen die glommen van plezier en rode wangen van opwinding liepen ze 

een discotheek binnen. Voor een doordeweekse avond was het druk. Niet zo gek, het was 

studentenavond. De tent stond vol met jonge meisjes. Aan de bar keken Raso en Quentin 

goedkeurend toe. 

Na enkele biertjes liepen ze de dansvloer op. Het was Spaanse Avond of zoiets en er werd muziek 

gedraaid waarop zwoel kon worden gedanst. Dat kwam vooral Quentin goed uit. Hij had het niet 

zo op die moderne house-rage. 

Raso en Quentin vormden een bijzonder koppel op de dansvloer. Beide waren modieus gekleed 

en knap en op hun eigen manier dansten ze beide verleidelijk. Maar vooral straalden ze een soort 

energie uit die de vrouwen als het ware aantrok. Niet veel later stonden ze allebei te flirten met 

een meisje. Maar de avond was nog jong en Quentin en Raso wezen verschillende meisjes af, tot 

ze beiden iemand hadden gevonden waar ze tevreden mee waren. Quentin had een typische kak-

studente veroverd; inclusief sjaaltje. Om Raso's schouders hing een blond wulps ding met een 

strak rokje en dito shirtje. 

Met zijn vieren liepen ze de nacht in. Raso en Quentin stelden voor thuis gezamenlijk iets te gaan 

drinken en de meisjes stemden maar al te graag toe. Uitgelaten keuvelend liepen ze naar het 

appartement van Quentin. Daar aangekomen was vooral het sjaaltjes- meisje, Des, verguld met 

Quentins riante onderkomen. Zie hing nog nadrukkelijker dan daarvoor om zijn nek. 

Het andere meisje, Kiki, leek het nauwelijks te interesseren. Raso vermoedde dat ze behoorlijk 

aangeschoten was. Ze vlijden zich allemaal neer op de banken en begonnen aan een flesje wijn. 

Voor deze op was, lag Quentin al hevig vrijend met Des op het dikke vloerkleed. Zijn hand zat 

onder haar bloesje. Des leek bijzonder gewillig. 

Raso had meer moeite met Kiki, die niet zo ver leek te willen gaan. Maar ze was te aangedaan 

door de alcohol om zich goed te verdedigen en al snel had Raso haar shirtje omhoog gewerkt. 

Raso werkte zich snel uit zijn shirt en broek, maar opnieuw bood Kiki weerstand: "Maar… met 

hun erbij?", hijgde ze verward. Raso begreep dat ze op Quentin en Des doelde. 

Hij grijnsde: "Die redden zichzelf wel." En met die woorden begon hij haar opnieuw 

hartstochtelijk te zoenen. Raso voelde dat de weerstand van Kiki nu helemaal opgelost was. Raso 
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grijnsde verlekkerd en keek heimelijk naar de lichtblauwe ader die duidelijk zichtbaar was in 

Kiki's leliewitte hals. Het leven was goed! 

Die nacht deelden Raso en Quentin het genot van het jonge, volle bloed van twee jonge vrouwen. 

De Voeding was rijk en ruimschoots voldoende om hen te verzadigen.  

Later in de nacht, toen ze de rommel zo goed mogelijk hadden opgeruimd en de lijken van de 

twee vrouwen in de badkuip hadden gedeponeerd, belandden ze samen in het grote hemelbed 

van Quentin. Er was nog genoeg energie over voor nog meer wellust en bloed. Opnieuw 

belandden ze in elkaars armen en opnieuw genoten ze gulzig van elkaars lichaam. 

 

"Ik heb vandaag iets geks gezien", zei Julia. 

Raso zat op de bank haar uitstekende macaroni met roomsaus te eten, en had juist besloten dat 

zij voor een gewone sterveling heel geschikt was als huisgenoot. 

"Wat?", vroeg hij.  

"Ik zat vandaag naar herhalingen op tv te kijken, Vermist om precies te zijn. In één van de items 

kwam een persoon voor die ik ken." 

"Wie?", vroeg Raso. Hij had oprecht geen idee wie ze bedoelde. 

"Jij", zei Julia scherp terwijl ze hem aankeek, "Raso van Kaam. Je bent al die tijd dat je bij mij in 

onderhuur bent gekomen, spoorloos..." 

Raso zei niets en bleef kauwen op zijn voedsel. 

"Je ouders kwamen aan het woord. Je bent blijkbaar student in Nijmegen. Ze zeiden dat ze de 

hoop je te vinden al bijna hadden opgegeven, toen een mede-student zei je te hebben gezien in 

Arnhem." 

Het duurde even voor Raso realiseerde dat ze blijkbaar Martin bedoelde. Hij had die buitenissige 

ontmoeting al weer helemaal vergeten. Maar blijkbaar had dat meer losgemaakt dan hij had 

gedacht. Hij besefte opeens dat hij het wel heel licht had opgevat, om zijn vorige leven geheel 

achter zich te laten. Zo makkelijk ging dat niet. 

"Je vader heeft een beloning van 10.000 euro uitgeloofd", fluisterde Julia. 

Raso dacht na en vroeg tenslotte vlak, "En, heb je al gebeld?" 

Julia schudde haar hoofd, "Ik wilde horen wat je te zeggen had." 

"Wat kan ik zeggen?" 

Julia begon zich op te winden, "Iets dat voor je spreekt, Raso! Je bent geen slechte huisgenoot, 

maar ik heb me al eerder zorgen over je gemaakt. Over het feit dat je nooit vrienden over de vloer 

krijgt, en nooit gebeld wordt. Over dat je geen post krijgt. Over dat je soms nachtenlang wegblijft. 

Maar wat me het meeste zorgen baarde, Raso, was de stemming waarin je soms verkeert, zo 

overdreven energiek en druk." - ze zweeg even, alsof ze overwoog wat te zeggen - "Tenslotte 

concludeerde ik dat je een drugsdealer of zo was, Raso. Eentje die zelf ook gebruikt..."  

Raso zuchtte en dacht na. Ze wist klaarblijkelijk te veel, veel te veel. Maar wat moest hij doen? 

Julia uit de weg ruimen? Het vooruitzicht haar te vermoorden sprak hem zeker aan. Hij had zin 

in haar, ze moest goed bloed hebben, dat was duidelijk. Maar dat zou onverstandig zijn. 

Vrienden van haar wisten wie haar huisgenoot was, sommigen hadden hem zelfs gezien. Hij 
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moest niet nog meer aandacht op zich vestigen. Het enige wat hij kon doen was vertrekken. Hij 

stond op, zette het halfvolle bord eten op tafel en liep zijn kamer binnen.  

"Hé", riep Julia verontwaardigd. 

Hij deed de deur dicht en keek rond. In het kleine kamertje stonden voornamelijk wat oude 

meubels. Er stond niets waardevols; hij gebruikte de kamer alleen om er te slapen. Snel greep hij 

wat kleine spullen bij elkaar van zijn schamele bezittingen. Toen ging de deur open en kwam 

Julia binnen. 

"Oh? Ga je nu zomaar weg?", vroeg ze op hoge toon. 

Raso zuchtte en draaide zich om, "Je weet niet waarom ik een nieuw leven ben begonnen...", zei 

hij zacht. 

"Nee, dat weet ik niet, maar drugs zijn niet de oplossing", bitste Julia. 

Hij schudde zijn hoofd, "Je begrijpt er niets van". Hij liep op Julia toe en zei bezwerend, "Het zijn 

geen drugs, dat beloof ik je..." 

"Toch ga ik je ouders bellen! Ze moeten we...", begon Julia boos. Maar ze kon haar zin niet 

afmaken. Vliegensvlug sloeg Raso een hand om haar hals en knalde haar tegen de muur. Ze 

slaakte een gesmoorde kreet. 

"Je belt niemand", snauwde Raso met zijn mond tegen haar oor, "en je zegt niets. Begrepen?" Ze 

probeerde los te komen, maar hij hield haar in een ijzeren omklemming. Hij bewoog zijn mond 

langs haar hals en bekeek haar aderen. Raso voelde tot zijn genoegen hoe een siddering van angst 

door haar ging. Het was een bekende siddering, die door al zijn slachtoffers ging, vlak voor hij 

zich ging Voeden. Het was de oeroude angst voor vampiers die opeens opkwam.  

"Ik ben hier nooit geweest, ja?", beet Raso haar weer toe. 

Ze keek hem aan met van angst uitpuilende ogen en knikte driftig. 

Raso liet haar los en ze viel neer op de grond, hevig hijgend en kokhalsend. Hij keek niet meer 

om, en verliet het appartement. In de zekerheid dat Julia hem niet aan zou geven. 

 

Raso besloot bij Quentin in te trekken. En in de weken die volgden bracht Raso veel tijd met hem 

door. Steeds vaker trokken ze er samen op uit, om slachtoffers te zoeken in de stad en die mee te 

nemen naar Quentin's appartement op zich aan te Voeden. Het was een wilde tijd. En natuurlijk 

moest wel een keer mis gaan. 

 

Op een vrijdagochtend, de ochtend nadat Quentin en hij zich aan twee jonge vrouwen hadden 

Gevoed, wandelde Raso de kliniek binnen. Zoals gewoonlijk alleen, Quentin zou vijf of tien 

minuten later pas binnen lopen, om geen aandacht te wekken. Niemand wist dat ze samen 

woonden, en niemand wist wat ze allemaal uithaalden. Het was rustig in de kliniek. Vrijdag was 

altijd een rustige dag en na een aantal patiënten te hebben behandeld in zijn praktijk las Raso 

rustig in een tijdschrift. Hij werd opgeschrikt doordat er op de deur werd geklopt.  

"Binnen." 
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Raso was verbaasd om te zien het Pjotr Petrov was die binnenkwam. En gealarmeerd, want 

Petrov was de Raadsvoorzitter van de Nederlandse tak van de Kliniek. Hij keek Raso weinig 

vriendelijk aan. 

Raso wees hem een stoel en vroeg zo neutraal mogelijk: "Wat is er?" 

Petrov maakte een boos grommend geluid; "Meer dan genoeg!". De woorden klonken vreemd uit 

zijn mond. Hij was één van de oudste vampiers in Nederland, en had van zijn bijna 400 

levensjaren al zo'n tachtig jaar in Nederland doorgebracht. In al die jaren had hij nooit het accent 

van zijn moederland Rusland verloren. Raso bedacht ineens dat híj wellicht Raspoetin gekend 

had. 

"Een uur geleden zijn er twee vrouwen in een bos buiten Arnhem gevonden. Dood. Beide hadden 

wonden aan hun hals en hebben grote hoeveelheden bloed verloren." Petrov was een man van 

weinig woorden, hij zei altijd waar het op stond.  

"Ma-maar", vroeg Raso verbaasd, "hoe weet u dat zo snel?" 

Petrov bewoog zich naar hem toe, zoals een leraar naar een lastige leerling: "Jongeman, sinds een 

eeuw hebben wij, de Kliniek, een afspraak met de autoriteiten in dit land. Zij gedogen ons, als wij 

ons gedeisd houden. Natúúrlijk" -Petrov zei dit woord met grote nadruk- "horen wij het als eerste 

van een dergelijke moord. Ze zijn laaiend!" 

Raso had natuurlijk al eerder van dit bijzondere arrangement gehoord en vond het ronduit 

absurd. Het was zoiets als een verbond tussen een boer en een vos, met de afspraak dat als de vos 

van de kippen zou afblijven, de boer zich gedeisd zou houden.  

Bedachtzaam zei Raso: "Verschrikkelijk, maar wat heb ik daarmee te maken?" 

Petrov bewoog zich nog verder naar voren uit zijn stoel tot hij een metertje van Raso's gezicht 

was: "Omdat jij ze vermoord heb, misselijk ventje!" Petrov sprak de woorden zo venijnig uit dat 

Raso verschrikt terugdeinsde. "Vanochtend zijn we nadat jij en Quentin weggingen het 

appartement binnengeweest. De bloedsporen waren overal te vinden." -Petrov's stem vervormde 

zich in walging- "God, wat zijn jullie bezig geweest…" 

Raso besefte meteen hoe de zaken ervoor stonden en kwam overeind terwijl hij op zakelijke toon 

zei: "Goed, het is tijd om te gaan, zie ik."  

Hij liep om zijn bureau heen en zette vervolgens koers richting de deur. 

"Jij gaat nergens heen!", beet Petrov hem toe terwijl hij de ingang versperde. 

"Ach, ga toch weg", snauwde Raso en hij gooide de oude man moeiteloos op de grond. Zijn 

krachten waren ongekend, sinds hij vampier was geworden. 

"Help!", krijste de oude man met geknepen stem. 

Maar Raso luisterde niet eens en stapte de werkkamer uit. Toen zag hij dat in de wachtkamer vier 

mannen stonden. Hij herkende ze meteen; het waren bullebakken van kerels die wel eens als 

bodyguard voor raadsleden fungeerden. Niet de figuren om ruzie mee te krijgen. Maar voordat 

hij ook maar de kans had ze gedag te zeggen vlogen ze op hem als roofdieren op een weerloze 

muis. Ondanks zijn krachten had Raso geen schijn van kans. Een kaakslag deed hem duizelen en 

toen hij na een keiharde slag op zijn schouders geveld werd, voelde hij hoe hem een paar 

handboeien werd omgedaan. 
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Niet veel later leidden de mannen hem machteloos geboeid de kamer uit. Toen Raso opkeek 

bespeurde hij in de toegestroomde menigte Moneta. 

 

Nog geen drie uur later stond Raso van Kaam terecht voor de Raad. De raadszaal alsmede tal 

van andere vertrekken bevonden zich in de catacomben van de kliniek, en het waren geheime 

ruimte waar Raso niets van af wist in zijn tijd als stagiair, lang, lang geleden. 

De Raadszaal was een grote donkere ruimte met hoge gewelven. Op een verhoging bevond zich 

de grote massief eiken tafel waaraan de Raadsleden gezeteld waren. In de zaal was plaats voor de 

overige leden van de vampiergemeenschap. Van waar Raso stond, een soort spreekgestoelte dat 

op de rand van de verhoging stond, kon Raso goed zien dat er een paar honderd man in de zaal 

zaten. Dat betekende dat zowat de hele Kliniek voor zijn proces was samengekomen. Wat een 

eer, dacht hij wrang. Uit zijn ooghoeken zag hij Moneta op de eerste rij zitten die meewarig haar 

hoofd schudde. Raso wendde zijn blik snel af. 

Quentin was natuurlijk nergens te bekennen, hij had vernomen dat ook hij opgepakt was. 

Waarschijnlijk zou hij na hem in dezelfde zaal terechtgestaan. Of misschien had hij al 

terechtgestaan… 

 

"Raso van Kaam. U heeft zich schuldig gemaakt aan het overtreden van vrijwel elke regel uit ons 

Wetboek." Het was natuurlijk Petrov die het woord voerde. De man sprak met een gezwollen 

stem waar duidelijk grote woede uit sprak. "U heeft zich overgegeven aan de meest vreselijke 

geperverteerde wandaden en u heeft de Kliniek moedwillig in gevaar gebracht. U wordt aldus 

gestraft met verbanning uit onze gemeenschap." 

Raso hoorde het vonnis stoïcijns aan. Hij had gehoord wat verbanning betekende toen dr. Szella 

hetzelfde vonnis had ontvangen. Het betekende dat je niet meer viel onder de bescherming van de 

Gemeenschap der Vampiers en dat je naam aan de autoriteiten werd doorgegeven. Feitelijk werd 

je vogelvrij verklaard. Raso wist nog dat van dr. Szella destijds was voorspeld dat hij het in zijn 

eentje niet lang zou uithouden. Het deed hem weinig. 

"Raso van Kaam, heeft u hierop iets te zeggen?" 

Op dit moment had Raso gewacht. "Ja", declameerde hij, terwijl hij opveerde en zich direct tot de 

zaal richtte: "Ik wil zeggen dat ik tot op dit moment geen greintje spijt heb van mijn daden. Ik 

gedraag me zoals een vampier zich behoort te gedragen. Ík ben niet geperverteerd, nee, de 

Kliniek is geperverteerd. Jullie bespottelijke slappelingen verdrukken je ware aard. Zielig vind ik 

het hoe jullie je staande houden met transfusies van oud, dood bloed. Belachelijk is het dat jullie 

proberen in deze maatschappij te passen. Zijn we daar vampiers voor?" Raso laste een stilte in om 

de zaal rond de kijken. Sommige mensen keken hem verbouwereerd aan, anderen wendden hun 

gezicht af. Vol vuur ging Raso door: "Als ik door me op de enige juiste manier gedraag, door te 

genieten van de Jacht en het voorrecht van de Voeding, niet aan de regels hou, dan zo zij het. 

Dan ben ik blij dat ik verbannen wordt!" 

Een tijdlang was een doodstil in de zaal. Toen zei Petrov met schorre stem: "Voer hem weg, voor 

eeuwig." 



De Kliniek 2  Christian Deterink 

www.christiandeterink.nl  12 

 

Die avond werd Raso van Kaam ergens in een verlaten gebied ruw uit een rijdende auto gegooid. 

Hij ving zijn snelheid kundig op en stond, toen hij uitgerold was, rustig op. Behoedzaam klopte 

hij het stof van zijn lange zwarte jas terwijl hij de auto nakeek. Woede brandde in hem. De 

Kliniek wilde hem stukmaken? Oké, dacht Raso, dan is het oorlog. Hij besloot plechtig alles te 

doen wat in zijn mogelijkheden lag om ervoor te zorgen dat het de Kliniek was die als eerste stuk 

ging. 

Maar voor hij daar aan ging werken waren andere dingen belangrijker. Raso snakte naar een 

Voeding. 

 
 


